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īsas biografiskas ziņas.

Oskars Kolpaks dzimis 1882. gada 6. janvāri Mei-

ranu pagastā, Vidzemē, kur nodzīvojis līdz eesaukša-

nai aktivā kara deenestā. Nokalpojis obligatorisko
deenesta laiku, Kolpaks pašmācības ceļā sagatavo-

jees un eestājees Irkutskas kara skolā, kuru no-

beidzis 1908. gadā.
Šeit jāatzīmē vēl tas, ka slavenā tautas varoņa uz-

vārds latviski rakstāms „X a 1 pak s", kā tas ir pa-

zīstams viņa dzimtenē un kā to raksti ja pats

Kolpaks savās privātās vēstulēs. Burts

„a" pārtaisits par „o" Irkutskas kara skolā, jadoma,

pārkreevošanas nolūkā; pēc tam šis pārtaisitais

burts eeveesees neaizmirstamā pulkveža dokumen-

tos un tādā sakropļotā veidā tauta leeto viņu, deem-

žēl, vēl tagad.





KRUSTTĒVS OSKARS.

(Drauga pulkveža Kolpaka peemiņai.)

1908. gadā, leelos rudens manevros Novogeor-

gievskas ceetokšņa apkārtnē, es nakts un deenas at-

pūtas pavadīju kopigā teltī ar kapitanu J., kādas mū-

su pulka rotas komandeeri. Reiz, pēc pabeigteem
deenas uzdevumeem, mēs nodarbojamees ar pus-

deenas pagatavošanu turpat teltī uz diveem spirta

kēķeem, kas bij nostāditi uz salocitas karavīru gul-
tas telts vidū. Kapitans J., aizrāvees no rīkojumeem

saimneecibā, acim redzot nesadzirdēja, ka kāda sve-

ša balss aiz telts apjautajās, vaj še dzīvo kapitans
J., bet pēc dažām zekundem ta pate balss jau pee

pašas telts teica: „atļaujat eenākt!" Kapitans J. at-

bildēja — „eenākat," un tūdaļ uzbruka, skaļi lamada-

mees, savam denščikam par kādu nevēribu pee uz-

kožamo sagatavošanas. Pa zemajām telts durvim

eelīda leela auguma, jau ne visai jauns virsneeks,

ģērbees jaunā kara gājeena mundeerā ar atteeci-

geem peederumeem, kuri bij vislabākā kārtibā un

visos sīkumos pēc noteiktās formas. Kapitans J.,
itkā viņa neredzēdams, turpināja lamāt savu denš-

čiku, arveenu augstāk paceldams balsi. Jaunais

virsneeks palika stāvot pee eeejas pussaleecees, jo

zemā telts pee eeejas tam neatļāva izsteeptees, un

stāvēja tā droši 2—3 minūtes, eekams J. nebij lab-

paticees beigt notaciju savam denščikam. Kad pē-

dējais beidzot bij atlaists, ~jaunais virsneeks" spēra

soji uz preekšu uz telts vidu, kur audekla greesti
stāvēja augstāku, izsteepās un noteikti izrunāja ofi-

ciālas preekšā stādīšanās formulu kā norīkots uz
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deenesta veetu. Te es dabūju zināt, ka jauna pod-

poručika uzvārds ir — Kolpaks.

Kapitans J. uzaicināja savu jauno apakšneeku no-

garšot mūsu manevru uzkožamos un nosēdinājis viņu
sev blakus, bez kavēšanās izrīkoja, lai no oficeeru

bufetes atnes pudeli „ar balto galvu." Es jau nopratu,
ka J. neapmeerinasees ar neleelu izmēģinājumu sa-

vam jaunajam apakšneekam, noturot to pee eeraša-

nās dažas minūtes saleektā pozā, bet ka viņš gatavo

tam nopeetnaku eksāmenu; tāpēc es ar ziņkārību

gaidiju uz mūsu pusdeenas sākumu. Te jāteic, ka

kapitans J., visā pulkā bij pazīstams ar savu asprā-

tību un novērošanas spējam; viņš mīlēja eevērot

savu beedru trūkumus un vājibas un pee katras izde-

vības tos izzoboja, neaizskārdams tomēr beedru cee-

nibas un patmīlibas. Būdams gārdēdis, viņš beeži

grēkoja ari ar reibinošu dzēreenu pārmērigu leeto-

šanu, bet arveenu tikai draudzigā kompānijā, kāpēc

beeži veen pūlējās sadabūt tādus kompanjonus. Ne-

raugotees uz to, viņš bij preekšzīmigs virsneeks, ļoti
labi pārzināja un izpildīja visas deenesta prasibas
un prasija to ari no saveem apakšneekeem.

Tā kā es labi pazinu kapitana J. gaumi, tad mani

mocija ziņkāriba redzēt, kā to izpildīs jaunais viņa

apakšneeks — podporučiks Kolpaks.
Mūsu pusdeena turpinājās stundas divas. J. šo-

reiz bij sevišķi asprātigs, un es novēroju, ka viņš

smalki un neuzkrītoši mēģināja uzaicināt Kolpaku te

uz vaļsirdibu, te uz familjaritati, dažreiz pat aizskār-

dams ta patmīlību, acim redzot, lai izmēģinātu, cik

tālu tas disciplinēts. J. protams spekulēja uz vispār-
cilvēcisko vājibu, ka veegls skurbulis atraisa mēli un

tāpēc uzcītigi ceenaja Kolpaku no atnestās pudeles;
atrunatees vaj atteiktees no viņa ceenašanas nekādi
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nebij eespējams. Tomēr, man par leelu preeku, Kol-

paks spīdoši izturēja šo grūto eksāmenu, ne uz brīdi

nepārkāpdams korektibas, kareiviskās audzināšanas

un disciplīnas robežu. Kapitans J., kā rādijās, nebij
pat sevišķi apmeerinats, jo no visa bij redzams, ka

eegūdams savai rotai labu, nopeetnu darbineeku, tas

nevar cerēt viņā eegūt ari pudeles brāli un kompan-

jonu savās dažādajās dēkās.

Man gaiši ir paglabajees atmiņā, šis eepazīšanās
gadijums ar Oskaru Kolpaku, un ne veenu reizi veen

vēlāk mēs ar viņu, smeedamees, atcerejamees šo

pirmo izmēģinājumu caur kārdināšanu.

Tālākā kopējā deenestā veenā pulkā Varšavā es

tikos ar Kolpaku jau vairs ne tik beeži, jo mūsu dee-

nesta uzdevumi norisinājās dažādās pulka daļās, bet

visi virsneeki vispār satikās gandrīz tikai pee virs-

neeku taktiskeem darbeem, kādi notika divas reizes

nedēļā un vispārigās virsneeku sapulcēs, kuras tika

noturētas ne beežak kā reizi mēnesī. Visas šīs sa-

tikšanās ar Kolpaku deenestā tikai apstiprināja to

pirmo eespaidu no viņa, kāds mums radās jau minē-

tos manevros, proti, ka pulkā radees veens nopeetns

darbineeks klāt, darbineeks, kurš augstāk par visu

stāda savu deenesta peenākumu un kurš apzinigi iz-

pilda visus virsneeka uzdevumus, kādu pūļu un

upuru tee no viņa ari neprasītu. Man atmiņā daži

gadijumi, kur visu virsneeku uzmaniba peevērsās vi-

ņam pee taktisko uzdevumu atrisināšanas uz kartēm.
Šee darbi meera laikos bij novārtā, uzdevumi tika

uzdoti un izpilditi šabloniski un leelais vairums virs-

neeku sajuta pee teem tikai garlaicību, lūkodami ar

dažadeem eemesleem no teem tikt vaļā. Bet Kolpaka

apziniba ar to nespēja sameerinatees; vairākas rei-

zes viņš uzsāka karstus strīdus ar grupu vadftajeem,
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kad tee nolaidibas un slinkuma dēļ peelaida aplamus
un neapdomātus atrisinājumus. Dažreiz rezultāti

bij tādi, ka grupa, kurā peedalijās Kolpaks, aizrāvās

no kāda Kolpaka eerosinata jautājuma un nosēdēja

pee ši darba tālu pāri noteiktam laikam.

— „Kam vairāk dots, no ta vairāk ari teek pra-

sits," tā ir arveenu; tā bij ari ar Kolpaku. Ar savu

apzinibu un neatlaidibu viņš peegreeza sev uzmanī-

bu, un tika, jau pirmajos virsneeka deenesta mēne-

šos, nodalits mācibas komandā, kur arveenu tika

prasits visakurātākais un intensivakais virsneeka

darbs.

Ārpus deenesta es ar Kolpaku satikos reti, jo leelā

pilsēta aprija virsneeku ārpus deenesta stāvošās in-

tereses dažādos virzeenos; es atceros tikai to, ka

Kolpaks beeži apmeklēja Varšavas filharmoniju, ne-

palaizdams neveenā gadijuma, kad tur uzstājās kāds

no eevērojamākeem vijolneekeem.
1910. gada vasarā notika leelas pārmaiņas kreevu

armijas dislokācijā un sakarā ar to mūsu pulku pār-

cēla no Varšavas uz Kostromas pilsētu. Pēc pār-

braukšanas uz Kostromu es ceešak sadraudzējos ar

Kolpaku, sevišķi vēl tāpēc, ka mēs apmetamees

veenā dzīvoklī.

Vairāk nekā šaurais meera laika virsneeka bu-

džets speeda mūs taupit uz visu ko; tāpēc Varšavā,

kur dzīvokļi nebij lēti, mēs parasti apmeerinajamees
ar veenu vaj divām istabiņām kaut kur ceturtos vaj

peektos stāvos leelo Varšavas namu otrās vaj trešās

sētās. Kostromā šinī ziņā bij citādi, un mēs varējam

sev atļautees dzīvot dzīvoklī, kuru apgaismo saule

un tajā pašā laikā nebūt tik tuvu pee debesim. Es

noīrēju par ne sevišķi augstu maksu veselu stāvu

kādā mājā, gandrīz pilsētas malā, peecas leelas ista-
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bas ar leeleem balkoneem uz visām pusēm. Tā ka

man ar ģimeni tas bij pārak daudz, tad es peedāvaju

Kolpakam īret no manis divas istabas, sevišķi vēl

tāpēc, ka tās bij nodalitas no pārejām. Kolpaks bij
ar meeru, un no ša laika mēs, līdz pat kara sākumam,

nodzīvojam kopā.
Kopējā dzīve ar Kolpaku deva man eespēju tuvāk

viņu eepazīt, un jo tuvāk es vinu eepazinu, jo vairāk

to mīlēju un ceeniju. Un nevarēja vioa nemīlēt. Kol-

paks bij no tām veengabala, veselajām, garigi un

fiziski, dabam, kādas reti atrodamas inteliģencē, kas

sadrumstalota caur nepareizu un neveseligu audzi-

nāšanu. Bērnibu un jaunibu, līdz pat eesaukšanas

vecumam Kolpaks pavadija stingros laucineeku dzī-

ves apstākļos, strādādams kopā ar tēvu lauka dar-

bus. Tas viņu norūdija un saglabāja tam veselibu.

Atkalpodams eesaukta zaldāta gadus, viņš sagata-

vojās pats uz eestāšanās eksāmenu kara skolā, kur

eestājās pēc beigta obligatoriskā deenesta. Tik ilga
un stingra kareivja dzīves skola, protams, atstāja

savu eespaidu uz Kolpaka raksturu un izveidoja to

vērtigo un pozitivo virsneeka tīpu, kurš uz reizi vērš

uz sevi vēribu.

Savu istabu Kolpaks tūdaļ apgādāja ar viņam ne-

peeceešamo eekārtu, kura sastāvēja no rakstām-

galda, grāmatu plaukta, četreem krēsleem, vijoles,
nošu galdiņa un gultas; bij vēl divi tepiķi, kas rādija

zināmu ērtibu. Leetas Kolpaks izvēlējās ar garšu un

ne lētas. Neka vairāk pa šeem četreem gadeem viņš

neeegādajās un, kā likās, ari nevēlējās eegādatees.
Veenu no istabām viņš nemaz neleetoja, ja leetoja,
tad ari tikai kā garderobes istabu, kurā izkāra drē-

bes un kārtoja savu tualeti. Uz rakstāmgalda viņam
arveen gulēja pilns komplekts no viseem reglamen-
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teem, rokas grāmatām un instrukcijām par kājneeku

deenestu, un neraugotees uz to, ka Kolnaks labi pār-

zināja deenestu, viņš tomēr deezgan beeži eelūkojās
reglamentos; viņš no peedzīvojumeem bij dziļi

eegaumejis to veco pateesibu, ka reglamenti ir katra

karavīra katķisms un, lai tos peeteekoši zinātu, ne-

peeceešami beežak tajos eelūkotees. Kolpaks tee-

šām zināja reglamentus labāk par daudzeem peedzī-
vojušeem virsneekeem un vairāk reizes gadijās re-

dzēt, ka strīdos par dažadeem eerindas deenesta

jautajumeem, ja nebij pee rokas atteecigā regla-
menta, virsneeki greezās pēc izskaidrojuma pee

Kolpaka, palaizdamees uz viņa autoritāti.

Uz nākošās, goda pēc, veetas —uz etažeras vir-

sējā plaukta bij vijoles notis. Pati vijole glabājās
futlārī uz etažeras apakšējā plaukta; videjee plaukti

bij preekš grāmatām. Leelako dalu no saveem va-

ļas brīžeem Kolpaks zeedoja vijoles spēlei; spēlēja

viņš ar bērnišķigu aizrautibu un šinī ziņā bij sasnee-

dzis eevērojamus panākumus. Mīlestiba uz muziķu,

sevišķi uz stīgu muziķu, bij savā ziņā pat Kolpaka
kaisliba. Gadijās deezgan beeži, ka Kostromā

eebrauca un devakoncertus mākslineeki-gastroleeri;
tad Kolpaks darija visu, lai tikai nepalaistu neapme-
klēta neveenā tāda koncerta.

Tomēr pirmā veeta viņam arveenu bij deenests.

Pret deenesta peenākumu izpildišanu Kolpaks iz-

turējās ar pedantisku akuratibu. Es atceros šādu,

preekš viņa visai raksturigu, gadijumu. Reiz es, do-

damees uz kazarmem, peepeši sateeku pusceļā no

tām Kolpaku, kurš jau nāk mājup. Kad izteicu savu

izbrīnēšanos par tādu ātru atgreešanos. Kolpaks man

paziņoja, ka viņš nokavejees par veselām 12 min. un,

nevēledamees rādit mācibas komandas audzekņeem,
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ka atļauts būt tik neakuratam viņš nodomājis nosūtit ko-

mandaspreekšneekam zīmi par saslimšanu un šodeen ne-

maz neeet uz mācibam. Šis gadijums pa viseem četreem

kopējās ar Kolpaku dzīves gadeem Kostromā bij, kā

leekas, preekš viņa veenigais gadijums, kur tas iz-

laida mācibas.

Tāds pedantisms un noteiktiba nebūt nebij āri-

šķiga izrādišanās, izlikšanās. Man gadijās vairāk-

kārt pārleecinatees, ka Kolpaks ar tādu pat atzinibu

izturas pret sava darba saturibu un ta panākumeem.
Es labi atceros veenu tādu gadijumu jau no kara lai-

keem, proti no 1916. g. pavasara. Kolpaks tad bij
mācibas komandas preekšneeks un tikko bij pabei-
dzis apmācibas kursu, kuru bij izņēmis pa visu zee-

mas laiku turpat preekšejo poziciju rajonā. Es, bū-

dams par preekšsēdetaju eksaminācijas komisijā,
kas pārbaudija kursu beigušos apakšvirsneekus, pār-

leecinajos, ka viņi leeliski peesavinajušees savu

kursu teorētiski, bet pee praktiskeem pārbaudiju-

meem lauka deenestā, izteicu dažeem skolneekeem

aizrādijumus, ka tee nepeeteekoši apķērigi pee savu

zināšanu izleetošanas praktikā. Šee aizrādijumi ne-

kādā ziņā nebij pārmetums ne apmācitajeem, nedz

apmācameem, jo tāda apķēriba eegūstama tikai caur

ilgu praktiķu. Nobeidzis eksāmenu, es novēlēju ap-

māciteem laimes sekmigā kursa beigšanā un sagai-
dāmā izvešanā par apakšvirsneekeem un aizbraucu

savā veetā uz poziciju. Nākošā deenā kādā darišanā

es biju izsaukts uz pulka štābu, un braukdams turp

pa lauku celiņu, izbrīnijos eeraudzidams kādu rotu

apmācamees uz lauka poziciju aizmugurē. Peebrau-

cis tuvāk, eeraudziju, ka tas bij Kolpaks ar savu mā-

cibas komandu. Izrādijās, ka Kolpaks, dzirdēdams

manus nedaudzos aizrādijumus pee eksāmena, neat-
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laidis vēl tanī pat deenā komandu uz rotām, bet, iz-

prasījis pulka komandeera atļauju pagarināt mācibas

uz 2 deenam, izleetot šīs divas deenas papildu mā-

cibam praktiskā lauku deenestā. Tā varēja darit

tikai vispašaizleedzigakais virsneeks, kurš arveenu

gatavs zeedot visus savus spēkus kopējai leetai.

Zeedot darbam visus spēkus, nodotees darbam ar

visu sirdi, pavisam peemirstot pee tam savas perso-

nigās intereses — bij Kolpaka rakstura pamatīpa-

šība, kas to krasi nošķīra no pārejeem beedreem.

Ši spēja atdotees darbam ar visu sirdi izteicās ne ti-

kai deenestā vaj mūzikai zeedotos brīžos, bet kā sar-

kans pavedeens bij saredzama visos dzīves sīkumos

un pat tajās armijas virsneekam sasneedzamās iz-

preecās, no kurām Kolpaks nebūt nevairījās. Viņš

labprāt apmeklēja vakarus, kurus paretam sarīkoja

pulka virsneeku klubā. Šajos vakaros Kolpaka iztu-

rēšanās bij tāda pat kā deenestā. Viņš, vispirms, kā

pulka virsneeku saimes loceklis, uzskatīja par savu

uzdevumu būt uzmanīgam pret uzlūgteem veeseem

un rūpetees, lai pēdejee negarlaikotos. Kolpaks šo

peenākumu izpildīja ar preeku un nekad nelika sa-

just, ka viņš to dara kā peenākumu. Viņš dejoja ar

sajūsmu; dejoja ar visām uzlūgtām dāmām, nedo-

dams neveenai preekšrokas, un var skaidri teikt, ka

deja tam sagādāja baudu.

Vispār Kolpakam bij spēciga meesas būve un sti-

pra veseliba. Viņa veseligais organisms, tērēdams

enerģiju intensivā darbā, acim redzot prasija ari in-

tensīvas savu spēku atjaunošanas, un tas pee Kol-

paka izteicās, starp citu, sevišķi dziļā, stiprā meegā.

Dažreiz Kolpaks atgreezās no rīta mācibam noguris
un aizmiga pirms pusdeenam. Tādā gadijumā viņu

uzmodināt uz pusdeenam nebij nekādi eespējams:
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viņu varēja celt, apvelt, izvelt no gultas — viņš ne-

modās. Tādos gadijumos, kā pēdējo līdzekli, es uz-

laidu uz viņa savu mazo četrus gadus veco dēlu,

kurš Kolpaku ļoti mīlēja. Ar sauceenu „krusttēv
Oskar!" dēlēns metās tam ar kājām virsū, plūca ma-

tus un ūsas un trokšņoja tik ilgi, kamēr Kolpaks pē-

digi pamodās.

„Krusttēvs Oskars," kā viņu sauca mans puisēns,
tā peesējās viņam, ka drīz veen visā pulkā un pat

paziņas ārpus pulka citādi viņa nesauca, kā tikai

„krusttēvs Oskars". Jau tas skaidri norāda, kā pret

viņu izturējās pulka beedri, un ir pavisam leeki ru-

nāt, ka viņam peedereja vispārējas simpātijas, jo
citādi tas nemaz nevarēja būt.

Katru vasaru mūsu pulks izgāja lēģerī uz Volgas
krasteem Jaroslavas pilsētas tuvumā. Jau pirmās

vasaras sākumā mēs ar Kolpaku nopirkām koku ma-

teriālu un uzbūvējām gandrīz pašrocigi savu kopēju

„gandrīz nekustamu īpašumu" — dēlu baraku, kurā
ērti eeveetojās divas gultas un divi galdiņi

,
un pee

tās peebūvejam neleelu verandu. Šinī barakā mēs

ar Kolpaku pavadijām četras vasaras, dalidameesar

viņu līdz pat sīkumeem visās rūpēs un preekos, kādi

ir armijas virsneeka dzīvē.

Vispār lēģeru dzīves laikā virsneeki ceešak sa-

draudzējas savā starpā, tuvāk eepazīstas un sasai-

stās stiprākām saitēm par veenu pulka saimi. Satu-

vinās ari ar kareivjeem, jo cauras deenas pavada

kopā uz lauku mācibam — pilnigi veenados apstā-

kļos un tikai atpūšas un gul dažādās teltīs.

Mācibas komandas lēģeris, kurā strādāja Kolpaks,
atradās taisni blakus mūsu barakai, kāpēc es, gribot

negribot, beeži redzēju Kolpaku ne tikai pee deene-

sta peenākumu izpildišanas, bet ari novēroju viņa
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atteecibas ar apakšneekeem ārpus deenesta. Es bee-

ži redzēju, ka Kolpaks vakaros vaj ari svētdeenās

sacentās ar saveem apakšneekeem vingrošanas pa-

ņēmeenos uz turnikeem, vingrošanas stellēm, vaj ari

lēkšanā; beeži atceros gadijumus, ka viņš brīvlaikā

salasijis no komandas cilvēkus, kas mīl vizinatees ar

laivu, devās ar teem uz Volgu un izrīkoja veselas

ekskursijas ar dzeesmam pulka izlūku komandas

leelajās laivās. Atceros, cik beeži kareivji greezās

pee viņa ar visdažadakeem lūgumeem par savām

mājas darišanam; visai beeži viņš saņēma vēstules

ari no atlaisteem uz māju rezervē agrakeem apakš-
neekeem. No viseem šeem daudzajeem neviļus no-

vērojumeem man izauga veens kopigs eespaids, kuru
varētu izteikt tā, ka Kolpaks bij preekš zaldateem vēl

vairāk „krusttēvs Oskars", nekā preekš virsnee-

keem, kaut ari kareivji viņu tā nesauca, bet varbūt

ari, ka savā starpā sauca.

Leetainās svētdeenu deenās, kad nebij neka ko

darit, Kolpaks eesauca mūsu barakā divus tādus pat

stīgu mūzikas mīlētājus, kāds bij pats, un tad vese-

lām stundām viņu trio mācijās un spēlēja visgarākos

vijoļu mūzikas gabalus. No eesākuma tas man pa-

tikās, bet kad šīs saspēles vilkās bezgaligi ilgi, es

sāku protestēt un lamatees, bet tas neko nelīdzēja:
spēks bij viņu pusē, un es bezspēcigi eesnaudos daž-

reiz zem dvēseli mocošām vijoļu skaņām. Gadijumā,

ja Kolpaks neatrada sev mūzikas kompanjonus, viņš
izsteepās gultā, ņēma rokā „Russkija Vedomosti" un

lasija tās no veena gala līdz otram. Šo avizi viņš

abonēja kārtigi un ja nebija laika uz reizi izlasit, tad

atlika neizlasītos numurus atsevišķi un brīvās dee-

nās pārlasija visus numurus no sākuma līdz beigām:.
Šīs labākās profesoru avizes audzinošā nozīme bez
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šaubām bij leela uz Krusttēva Oskara garigo seju.

Bez šīs avīzes Kolpaks, cik tam atļāva laiks, lasija
ari ta laika žurnālus — „Russkoe Bogatstvo", „So-
vremennij Mir", kā ari jaunāko rakstneeku dažādos

izdevumus, bet, cik atceros, kāda sevišķi eemīlota
autora viņam nebij.

Bij krusttēvam Oskaram ari sava intimā dzīve,
bet šo savas dzīves pusi viņš rūpigi slēpa no apkār-

tejeem, visu to izdzīvodams sevī. Tikai dažreiz, pa-
teicotees kādam gadijumam, pacēlās aizkars, kas

slēpa šo viņa dzīves pusi, un tad es novēroju, ka ta

sagādāja viņam .daudz vairāk bēdu un ceešanu, nekā

preeku. Par visu laiku, kamēr es pazinu Kolpaku,
viņam laikam bij tikai veena nopeetna aizraušanās,

kura eesākās jau Varšavā un vilkās visu laiku, kuru

pavadijām uz Volgas, kā ari pa visu kara laiku.

Taisni ši aizraušanās ari sagādāja Kolpakam tās cee-

šanas, par kurām es minēju, tāpēc ka viņa aizrau-

šanās objekts nepavisam nebij ceenigs tāda noteikta

un leela cilvēka, kāds bij Kolpaks. Tomēr sevišķi
tuvu šīs Kolpaka dzīves puses es nepazinu, jo zinā-

dams augšā aprādito viņa noslēgtibu sevī, es nekad

nemēģināju izaicināt viņu šajā ziņā uz valsirdibu un

aizskārt viņa rētu.

Mobilizācijas izsludināšana 1914. gadā pārsteidza
mūs lēģerī Jaroslavas apkārtnē. Bez kavēšanās lē-

ģeri atstājām un braucām uz Kostromu mobilizetees.

Kolpaks, tāpat kā agrāk, bija mācibas komandā. Pēc

mobilizācijas plāna, mācibas komandas virsneeki un

apakšvirsneeki bij nozīmēti par rezerves bataljona
formēšanas kadru, tā tad ari Kolpakam vajadzēja

palikt Kostromā un sagatavot pulkam papildināju-

mus; taču Kolpaks, kurš bij sasaistijees ar pulku
stiprām beedriskām saitēm, neapmeerinajās ar šo
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lomu, bet atrada starp eesauktajeem rezerves virs-

neekeem kādu, kurš gribēja palikt viņa veetā rezer-

ves pulkā un ar pulka komandeera atļauju, tika

eecelts pulka ložmetēju komandā par vada virs-

neeku, un tādā kārtā devās kopā ar pulku uz kara lauku.

Izbraucot no Kostromas, es tfz kādu laiku pazau-

dēju Kolpaku iz redzes aploka, jo mēs braucām

katrs savā ešalonā, tāpat ari pirmo kauju laiku strā-

dājām katris savā pulka bataljonā. Pašā pirmā kara

deenā, 13. augusta kaujā, es tiku ievainots un eva-

kuēts, ne reizi nesastapees ar Kolpaku. Atspirdzis
no ievainojuma, es augusta beigās panācu pulku pee

pašas pārejas pār Austrijas robežu, ne tālu no Bel-

gorajas pilsētas. Daudzu beedru pulkā jau es vairs

neatradu, -jo pirmās asiņainās kaujās pulks bij ceetis

smagus zaudējumus, bet Kolpaks pulkā bija. Grū-

tajās kaujās augusta otrā pusē, Holmas-Zamostjes

rajonā, viņš bij ticis veegli eevainots, lode, izcauru-

modama viņam mundeeru, dažās veetās bij eeskram-

bajusi ari ādu, bet Kolpaks pēc pārseešanas palika
eerindā. Par to Kolpaka sejas izteiksme bij loti pār-
vērtusies. Gandrīz nepārtrauktās divnedēļu kaujās

redzetee asee skati bij atstājuši tāpat kā uz visu

virsneeku sejām, ari uz Kolpaka sejas panteem sa-

vu neizdzēšamo eespaidu. Pee. Kolpaka tas parādī-
jās eekš tam, ka viņa labsirdigā seja kļuva itkā vēl

izteicošaka un apzinigaka, itkā viņš būtu izpratis
kādu pateesibu, kuru līdz šim neanzinajees, bet reizē

ar to ta kļuva ari vīrišķigaka un pārleecinošaka.

Pārmaiņas bij, kā es jau teicu, ari visu citu virsnee-

ku sejās, bet gandrīz pee katra tās izteicās savādāki;

pee dažeem, peemēram, bij manāma, itkā kāda ne-

variba un pilniga neuzticiba saveem spēkeem, ko es

agrāk nebiju eevērojis.
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Atradu es pulkā ari kādu citu interesantu pārmai-

nu, proti: virsneeku savstarpējo atteecibu zituacijas

pārmainu. Šīs pārmaiņas bij aizkārušas ari Kolpa-

ku, jo es novēroju, ka viņš atvēsinajees pret saveem

dažeem meera laika vistuvakeem draugeem un kļu-
vis draudzigaks ar teem, ar kureem agrāk tam bijis
maz kopēja. Šādas pārmaiņas nozīmes es toreiz

vēl neizpratu, bet pēc kādeem pusotra mēnešeem ta

kļuva man gluži skaidra.

Pēc manas atgreešanās pulks sabija kopējā gā-

jeenā tikai trīs deenas, pēc kam sākās stipru kauju

periods pee pārejam pār Sanas upi, kurš turpinājās
pusotra mēneša. Pa šo laiku es atkal gandrīz nemaz

neredzēju Kolpaku, jo atsevišķas pulka daļas reti

redzējās. Oktobra beigās, pēc Sanas upes otrreizē-

jās forsēšanas, sākās gājeens uzKrakovu, un še atkal

virsneeki beežaki satikdamees cits ar citu tuvākā sa-

tiksmē rādija jau daudz noteiktāku savstarpēju at-

teecibu jauno zituaciju, kuras sākumu es novēroju
pēc savas pirmās atgreešanās pulkā; šeit es ari iz-

pratu tās saturu un nozīmi.

Kaujas darbs, teeši nāves preekšā, atstāj ārkār-

tigu eespaidu vispār uz cilvēka savstarpējām atteeci-

bam, bet sevišķi uz tādas ceešas korporācijas attee-

cibam, kāda ir veenas karaspēka daļas virsneeku

saime.

Šās atteecibas meera laikos nenodibinājās gadiju-
ma dēļ un pēkšņi; tās nav tikai ilgākas kopējas dzī-

ves rezultāti, bet stipri veen tās ir rezultāts no ko-

piga darba kopigam mērķim. Meera laikos kara-
spēka daļas gatavojas uz karu. Par šās sagatavoša-
nās pamatu ir veselas karu rindas leelee peedzīvo-

jumi un šajos peedzīvojumos izstrādajušees principi.
Galvenee kara principi ir nemainigi,
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kamēr veen pastāvēs armijas un karš'
un viņu izvešana dzīvē — tas ir armijas pastāvīgā
kadra resp. virsneeku uzdevums. Nevar teikt, ka

virsneeki karaspēka daļās meera laikos izturētos

veenaldzigi pret šeem principeem. Virsneeki labi

zina, ka šo principu neeevērošana meera laikos no-

ved pee katastrofām kara laikā; viņi labi apzinās, ka

slikti sagatavota karaspēka dala ne tikai nevar cerēt

uz panākumeem kara laikā, bet arveenu ceetīs

breesmigus zaudējumus; no tam pats par sevi izreet

slēdzeens, ka ari meera laikā preekš pulka deenesta

nepeeceešami būt ne tikai labam cilvēkam, bet ari

labam virsneekam, tas ir — cilvēkam, kuram meesās

un asinīs pārgājuši kara principi. „Atteikšanās no

personigām interesēm kopigā mērķa vārdā, godi-

gums un gatavība uz visleelako pašuzupurēšanos

vispārējā labā" —ir kara principu augstākā izteik-

sme, ko veenmēr peemēro virsneekam kā prasibu no

augstākās preekšneecibas puses, bet zemāko pa-

kāpju aprindās šīs virsneeku īpašibas izteicas sav-

starpējās atteecibās. Labā pulkā sliktam virsnee-

kam nekad nebij peekrišana beedru vidū. Bet meera

laikā deenests nevar vēl dot peeteekoša kritērija

pilnigi pareizam virsneeka varonibas novērtējumam

kara gadijumā. Arveenu un katrā pulkā atrodas

deezgan veikli cilvēki, kuri, nepeeņemdami kara

principus, peesavinajas tos tikai ārišķigi, bet pēc tam

veikli demonstrē tos netikai preekšneecibas, bet ari

beedru preekšā, spekulēdami uz karjeru. Beedru

preekšā tāda maskēšanās gan ne veenmēr izdevās;
pret dažeem tādeem jau meera laikos virsneeki iztu-

rējās ar neuzticību un zobgalibu, atzīmēdami tos par

„meera laika varoņeem", bet augstākā komandējošā
sastāva acīs viņi līdz pašam karam un pat ta pirmā
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periodā prata noturetees uz šās, jau agrāk par varo-

ņeem nozīmēto, pakāpes. Pirmais kara periods
preekš virsneeku dzīves bij ļoti raksturigs ar to, ka

tajā notika vērtibu pārvērtēšana. Teeši nāves pree-
kšā krīt no cilvēku sejām vismāksligakās un smalkā-

kās maskas, un cilvēka īstākā būtiba tikai te kļūst
redzama. Vispirms to izprot kareivju masu plašā

apakša, jo kareivji sevišķi sajūt savus preekšneekus
un teem ari ir eespēja viņus novērot teešā tuvumā.

Sastādijees noteikts eeskats, starp vistuvakeem

kaujas darba beedreem, pamazam izplatās uz augšu
un pēdigi nonāk līdz augstākām aprindām, kurām
nav eespējams teeši novērot katru apakšneeku un

kuras spreež par viņeem pēc cita kā — visbeežak

pēc kauju rezultateem, kuri, zināms, ne arveenu at-

karīgi no kauju dalibneeku gribas, bet ari no dau-

azeem citeem apstākļeem.

Raksturīgi ši vērtibu pārvērtēšana atsaucas uz

krusttēva Oskara personibu. Būdams vispār kaunī-

gas dabas, Kolpaks meera laikā nekad necentās spī-

dēt ar savām virsneeka īpašībām; viņu turēja par

disciplinētu darba cilvēku, bet nekad to neeeskaitija

tajos, kuri bij kandidāti uz varoņa vārdu. Tāpēc pil-

nīgi saprotami, ka kauju pirmajā periodā viņu mēģi-

nāja noklusēt, kamēr pulka daļu zinamee panākumi
tika uzskatiti par jau agrāk par varoņeem nozīmēto

virsneeku nopelnu, — bet jau pēc 1914. gada augusta

kaujam, kā jau es augšā minēju, es nojaudu kautko

jaunu virsneeku savstarpējās atteecibās: stiprākas

kļuva draudzigās atteecibās pret tām personām, pret
kurām bij uzticiba, uz kurām varēja paļautees gadī-

jumā, ja būtu nepeeceešama beedriskā izpalīdziba.

Nākošais, Sanas kauju periods, vēl redzamak no-

skaidroja, eekš kā pastāv virsneeka vērtiba, un no-
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teica paša jedzeena „varoniba
v

saturu, par kuru līdz

tam laikam daudzeem vēl nebija pilnigas skaidribas.

Mūslaiku kauju raksturs, kurās saduras leelas

karaspēka masas, raksturs, kuru noteic artilērijas un

ložmetēju uguns breesmigais spēks, kas nāk no ne-

redzamā dažreiz eenaidneeka, eevērojami pārgro-

zīja prasibas, kādas uzstādija pret karavīreem agrā-

kos karos. Tee varoņdarbu peemēri, par kureem
mēs kādreiz jaunibā lasijām, tagad bij eespējami
tikai neleelu nodaļu sadursmēs. Tad, kad darbojās

milzigas armijas, tee bij eespējami tikai kā gadijuma

izņēmumi, kureem dažreiz bija farsa raksturs bree-

smigās asiņainās drāmas vidū, un kuri pa leelakai

daļai peekrita mazajām izlūku nodaļām.
Bet tas nebūt nenozīmē, ka tagadējās leelo kara-

spēka masu kaujās nebūtu vajadzigs varonibas —

taisni otrādi, tās vajadzigs daudz leelakā mērā, bet

ta izteicas citādi, un proti: neatlaidībā, izturibā un

mākslā nepazaudēt galvu, bet uz to pilnā mērā spē-

jigi tikai nedaudzi. Kad karaspēka daļa nokļūst

uguns joslā, īstā „ellē", kur plīst simti leelgabalu

lādiņi un dūc simti tūkstoši ložu, tad tikai retee ne-

zaudē spēju orientetees apstākļos un rīkotees leet-

derigi. Milzigai daļai ne tikai no kareivjeern, bet

ari no virsneekeem domas apstājas, zūd katra loģi-
ska sajēga, ļaudis top itkā par akleem automateem

— šacha figūrām, kuras netikai nespēj dot kaut kā-

dus rīkojumus, bet pat veenkārši nespēj valdit paši
sevis. Izrādit tādos apstākļos iniciativi, izdot pavē-

les un komandas, lai uzturētu kārtibu un paveiktu
uzstādito kopējo uzdevumu — to spēj tikai retas, iz-

vēlētas dabas un starp tām arveenu mūsu pulkā bij

krusttēvs Oskars.

Jau pirmos divos pulka kaujas periodos Kolpaks ne
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veenu reizi veen bij bijis tādos apstākļos un arveenu

stāvējis sava uzdevuma augstumos; par to vēl maz

runāja, bet to jau zināja virsneeki, un sevišķi ka-

reivji, kuri izteicās: „ar viņu nepazudisi".
Kādreiz mūsu ļoti kareiviskais un simpātiskais

pulka ārsts M. stāstija, ka pēc katras stipras kaujas

viņš labi izzinot, kurš no virsneekeem teešam strā-

dājis kaujas gaitā un kurš labākā gadijumā bijis bī-

dāma figūra, bet sliktākā — nosēdējis kaujas laiku

kaut kādā lādiņa izrautā bedrē. Par neapšaubāmu

pazīmi še, pēc viņa vārdeem, noderot tas, ka virs-

neeks, kurš zeedojis visus savus spēkus, izdodams

pavēles un komandas pa kaujas laiku, vispirms zau-

dējis balsi. Par šīs pazīmes pareizibu es vēlāk pats
vairākas reizes pārleecinajos, jo pēc stiprām kaujam
daži virsneeki tikko spēja runāt un viņu starpā ar-

veenu bija krusttēvs Oskars.

Nākošais smagu kauju periods preekš pulka bij no

novembra vidus līdz decembra vidum, vispirms pee

Krakovas, vēlāk pee Pradlas meestiņa. Še, tāpat kā

divos pirmos periodos, man negadijās darbotees ar

Kolpaku veenos kaujas eecirkņos, bet te notika veens

gadijums, kurš vērsa uz Kolpaku uzmanibu ne tikai

pulkā, bet visā divizijā. Es par to dabūju zināt ne-

jauši, būdams pulka štābā, kurš, runājot starp citu,

nebūt nebij noskaņots Kolpaka labā.

Vāci, kas bij atbraukuši no franču frontes palīgā

austreešeem, vērsa savus uzbrukumus pret mūsu

pozicijam, kuras atradās verstis 20 uz reetumeem

no Pradlas. Labākā peeeja pee mūsu pulka pozici-
jam bij neleela eeleja, aizaugusi ar krūmeem, kuros
bij nostiprinajees ar savu ložmetejneeku vadu Kol-

paks. Vāci jau trīs deenas no veetas vērsa šurp sa-

vus daudzos uzbrukumus, kuri arveenu tika sekmigi
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atsisti no Kolpaka ložmetejeem. Pēdigi viņi pareizi

izlūkoja ložmetēju atrašanās veetu un ceturtā deenā

apbēra tos ar stipru artilērijas uguni, kura turpinā-
jās vairākas stundas. Veens no ložmetejeem bij sa-

bojāts ar lādiņa šķembeli, vairāk nekā puse no lož-

metejneekeem bij eevainoti, bet kad pēc tam vāci

gāja jaunā uzbrukumā, Kolpaks, personigi rīkoda-

mees ar ložmetēju, atgreeza atpakaļ viņu beezās ķē-

des, kuras pameta daudz eevainotu un kritušu. Pēc

tam vāci izbeidza šinī veetā savus nodomus.

No 1914. g. decembra vidus mūsu pulks operēja
Nidas upes krastos un pee Lososinkas, vecās Hen-

cinas pils apkārtnē, kur līdz 1915. g. janvāra vidum

notika neleelas kaujas. Šinī laikā Kolpaks koman-

dēja jau rotu bataljonā man kaimiņos, un es redzējos
ar viņu beežak. No ši perioda es labi atceros gadī-

jumu, kurš ne mazumu mani pārsteidza. Reiz Kol-

paks stāvēja mana eecirkņa rezervē. Eenaidneeks

bij aiz upes un ta flinšu uguns preekš atsevišķeem
cilvekeem nebij sevišķi draudoša, bet eenaidneeka

artilērija atklāja uguni arveenu, kad tikai gadijās
kaut cik interesants mērķis. Manas pozicijas aiz-

mugurē bij deezgan plašs, atklāts, uzarts un veegli
sasalis lauks. Izdzirdis plīstam tuvumā lādiņus, es

izlīdu no tranšejas (zemnicu tajā laikā mēs vēl ne-

taisījām), lai palūkotos, uz ko mērķē eenaidneeks,
un eeraudziju, ka divi cilvēki staigā pa lauku, te pa-

skreedami, te aptupdamees, bet eenaidneeka lādiņi

pastāvīgi plīst te virs viņeem, te viņu tuvumā. Pē-

digi šee cilvēki nozuda kādā mana eecirkņa tranšejā.
Manis aizsūtīts sakaru kareivis, izzināt, kas tee par

cilvekeem, atgreezees paziņoja, ka rezervē stāvo-

šās 15. rotas komandeeris poručiks Kolpaks ar savu

vecāko izlūku apstaigājot eecirkni, izpētidami veetu
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preekš ta gadijuma, ja peenāktos uz tās darbotees.

Protams, to darija ari citu rotu komandeeri, bet ne-

vērīgi, iztālēm, neriskēdami breesmās, kamēr Kol-

paks nevarēja neka citādi darit, kā tikai rūpigi un

pareizi.

' Kauju laikmets drīz izbeidzās, sākās poziciju karš,
kuru kāds kreevu dzejneeks tik pareizi notēlojis šā-

dos vārdos:

Šķīst dubli, putens birst un negaiss brāž...
Pēc deenas deena eet; un, kara vētrās rauta,
Zem smageem upureem, ko laikmets virsū gāž,
Līkst meeriga un paceetiga tauta...,

un kurš turpinājās līdz maija sākumam. Pēc peecus

mēnešus ilgām nepārtrauktām kaujam un aukstu-

meem mēs pirmo reizi nokļuvām uz 16 deenam re-

zervē un ar baudu nodevamees atpūtai, lūkodami iz-

domāt tādos apstākļos peeeetamos izpreecas veidus,
lai kaut cik aizmirstos pēc pārdzīvotā murgu laika.

Starp mana bataljona jauneem virsneekeem bij daži

mūzikas mīlētāji; nez no kureenes tee sadabūja da-

žas balalaikas un divas mandolinas un tad mūsu ko-

pējā zemneeku mājas mītnē sākās šā primitivā or-

ķestra veseli koncerti. Krusttēvam Oskaram trūka

viņa vijoles un tas redzami skuma pēc tās; gandrīz
katru deenu viņš atnāca uz mūsu māju, sēdēja cau-

rām stundām, klausidamees šo nabadzigo muziķu,

kura tomēr tanī laikā atstāja uz mums stiprāku

eespaidu nekā labi simfoniski koncerti meera laikā.

Atskanot mūzikai mūsu mājā, pēdējā salasijās daž-

reiz deezgan daudz no jaunakeem virsneekeem, un

tad parasti sākās kora dzeedašana, kurā krusttēvs

Oskars arveenu ņēma dzīvāko dalibu, nododamees

ari tai ar visu sirdi. Man agrāk nekad nebij gadijees
savā mūžā redzēt un dzirdēt un laikam ari negadi-
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sees, ka cilvēki dzeedatu ar tādu sajūsmu un izjūtu,

kā dzeedaja šās veenkāršās, viseem pazīstamās

meldijas mūsu jaunee virsneeki, kuri tikko bij pār-

dzīvojuši pirmo un visgrūtāko kara laiku, kad visi

eespaidi teek uzņemti intensīvāk, kad mūsu jūtas vēl

reaģēja uz katru ceešanu, bet nervu saspīlējums

nogāja gandrīz līdz halucinācijām.

Cilvēki, kuri vēl nebij notrulināti no kara bree-

smam un sabrukuma, cilvēki, kuri vēl nebij peemir-
suši kultūras dzīves vērtibas, ar skumjam atcerējās
tuvi tālo pagātni un neatrazdami citu sakaru eespē-

jas ar šo pagātni, vaj ari nojauzdami, ka neatgreezi-

sees nekad pee tās atpakaļ, — visas savas skumjas
izteica pazīstamo dzeesmu skaņā, kas katram atgā-

dināja vistuvāko un visdārgāko, kas pamests dzim-

tenē.

Es beeži ar baudījumu atceros šos skaistos vaka-

rus un arveenu manā atmiņā, jaunatnes grupas vidū,
tēlojas krusttēvs Oskars, kura labsirdigā seja atklāti

rādija viņa pārdzīvojamās skumjas.
Pa pārējo zeemas dalu un 1915. g. pavasarī turpi-

nājās poziciju karš ar neleelām izlūku rakstura sa-

dursmēm, kurās dažreiz ņēma dalibu ari Kolpaks.
Šis laiks mums savā ziņā bij atpūta; pulks sakārtoja
savu izpostito saimneecibu; šad tad rotas paguva no-

darbotees ar apmācību un mācijās izleetot eegūtos

peedzīvojumus, jo peenāca jauni papildinājumi, at-

greezās atpakaļ pulkā tee, kas bij eevainoti pirmās
kaujās, atnezdami līdz dzīvas vēstis no dzimtenes:

tika atvestas un izdalitas dāvanas; dažus virsneekus

pat apceemoja seevas un mātes, lai satiktos ar vī-

reem un dēleem.

Austreešu uzbrukums Galicija un tur eesakusees

kreevu armijas atkāpšanās pārgrozija stāvokli ari
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mums. Sākās ateešana ari mums, sākumā bez kau-

jam, bet jau no Radomas guberņas austrumdaļas ar

sīvām kaujam. Kaujas un gājeeni mainijās visu 1915.

gada vasaru un rudeni, cīņas bij sevišķi sīvas au-

gusta mēnesī joslā uz zeemeļeem no Brestas, Belo-

vežas mūža meža, Baranovičeem. Kolpaks visu šo

laiku bij rotas komandeers, un man ļoti beeži bij iz-

devība satiktees ar viņu visdažādākos stāvokļos un

kopīgi ņemt dalibu kaujās. Grūti atceretees un attē-

lot visas daudzās kaujas epizodes, kur Kolpaks pee-

radija, ka viņš ir leelisks kauju virsneeks un preekš-
neeks; es peevedišu tikai dažus, preekš Kolpaka

visraksturīgākos gadījumus no kauju darbibas, kurus
man gadijās personīgi novērot.

Apmēram jūlija vidū pulks stāvēja pozicijā Kuro-

vas meestiņa (ja nemaldos — Sedlecas guberņā)
abās pusēs. Es ar arjergarda bataljonu tikko pee-

veenojos pulkam un jau gribēju nodotees atpūtai, kad

dabūju negaiditu pavēli eet palīgā Kolpakam, kuru
itkā esot eelenkuši eenaidneeki pulka kreisajā spār-

nā. Atstājis divas rotas rezervē, es ar pārejām di-

vām devos aprāditā virzeenā. Nogājis verstes pee-

cas, es apstājos kāda mežiņa malā, no kureenes,
spreežot pēc kartes, vajadzēja būt redzamai veetai,
kur atrodas Kolpaks; bet es neka neredzēju: man

preekšā uz vairākām verstim steepās klajš lauks ar

neleeleem paugureem, bet IV2 vērsies tālumā pee
kāda paugura by dažas zemneeku mājas un citas ne-

leelas koka ēciņas. Uz šīm ēkam un pauguru eenaid-

neeks bērtin bēra savas artilērijas veesula uguni.
Leelakā dala ēku jau bij aizdegušās no eenaidneeka

aizdedzinošeem lādiņeem un dega gaišās leesmās,
bet apkārt neredzēja neveena dzīva cilvēka. Kamēr

es apdomāju, ko un kā man darit, pee manis atveda
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kareivi no Kolpaka rotas. Izrādijās, ka viņš, nākdams

atpakaļ uz rotu pēc ziņojuma nodošanas, ari sēdējis

tepat mežmalā. Uz manu jautājumu par Kolpaku un

viņa rotu, viņš man norādīja uz pauguru un dego-
šām ēkam. Uz jautājumu — kur vāceeši? — ka-

reivis norādija uz kādu citu pauguru, netālu pa

kreisi. Kad es jautāju, kā varētu nokļūt pee Kolpaka,

viņš atbildēja, ka noeet turp nekā nevarot, jo viņš
jau izmēģinajees aizeet uz tureeni, bet vāci izšāvuši

uz viņu dažus lādiņus, un viņš tikko atbēdzis atpakaļ
uz mežu. Tālāk viņš pastāstija, ka abi minetee pau-

guri un lauks pa kreisi no teem bijūši eeņemti no

veena kreevu grenadeeru pulka; eenaidneeks no rīta

atklājis uz grenadeeru eerakumeem deezgan stipru
uguni, kāpēc grenadeeru rotas, kas atradušās pa
kreisi no paugureem, atstājušas savus eerakumus un

atkāpušās, bet divas rotas, kuras stāvējušas pašos

pauguros, padevušās. Kolpaks, redzēdams, ka gre-

nadeeri ar paceltām rokam pārskrej pee eenaid-

neeka — atklājis uz teem uguni un tūlit pēc tam, pa-

ņēmis no saveem eerakumeem pusrotu, eeņēmis tu-

vāko pauguru, kuru grenadeeri atstājuši, un tur no-

stiprinajees, apleekdams savu flangu. Vāceeši mē-

ģinājuši uzbrukt, bet tikuši atsisti ar šās pusrotas

uguni, un eeņēmuši tikai nākošo, pa kreisi, pauguru,

kura aizstāvēšanai Kolpakam, protams, trūka laužu.

Tagad vāceeši jau apmēram sešas stundas apšauda
Kolpaka rotas eerakumus, cerēdami izsist no turee-

nes mūsējos. — „Nesaprot, uz ka uzdūrušees!" lepni
peemetinaja kareivis, nobeigdams savu stāstu.

Kad aizdegās pēdējās no palikušām mājam, vā-

ceeši pamazam pavājināja savu uguni; es izleetoju
šo apstākli, lai nokļūtu pee Kolpaka, jo vajadzēja
tuvāk izzināt stāvokli, un izpētit apkārtni, tāpēc ka
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bij skaidrs, ka deenā te neka nevarēs izdarit, bet

darbibu vajadzigs atlikt uz nakti. Atstādams rotas

mežiņā, es ar ziņnesi un Kolpaka rotas kareivi devos

uz pauguru, slēpdamees aiz degošo māju leesmam un

dūmeem. Kolpaku es atradu sēdam mazā šaurā

eerakumiņā, kurš viss bij peedublots ar zemi un mā-

leem, smiltis Kolpakam bij matos un visās apģērba
vīlēs, tāpat ari kabatās. Uz manu jautājumu, kāda

viņam sajūta, tas lamadamees atteica, ka... „šee

neģēļi grenadeeri aizšmauca tanī brīdī, kad viņš tik-

ko sarīkojees padzert tēju, un, lūk, viņam nu jāsēd
še visu deenu nedzērušam, bez tam viņš aizmirsis ta-

jos eerakumos papirosus"... Es peedāvaju viņam
papirosus un ūdeni no savas blašķes. Es apjautajos
vēl par to, vaj viņam daudz eevainotu. Kolpaks at-

bildēja: „kādi nu tur eevainoti — palūko ar kādu

draņķi tee šauj!" un parādija man pārplīsušu no at-

siteena pret akmeni vācu granātu, kura atradās pāris

solus no viņa; no lādiņa čaulas bij izvēlušās kādas

nekādas lupatas un naglas, bet lādiņš nebij plīsis.
Tādu granātu eerakumu tuvumā bij vairākas. Un

teešam eevainoto, pēc veselas deenas stipras artilē-

rijas apšaudīšanas, bij ne vairāk par 5 cilvekeem, ko

es izskaidroju ari ar to, ka Kolpakam bij loti labi

eerīkoti eerakumi. Viņš arveenu, ja tikai veetas ze-

me to atļāva, taisija eerakumus šauriņus, dziļus, ar

stāvām seenam un bez kāda vaļņa, izmētādams zemi

uz visām pusēm.

Kolpaka stingrā izturiba, kas noturēja ne tikai sa-

vu eecirkni, bet ari kaimiņu eecirkni, kuru bij atstā-

juši grenadeeri, uz to, ka frontē bij

tukšs, izglāba stāvokli, kuru nakti izdevās at-

jaunot.

Pec pozicijas pee Kurovas nogājuši vel dažus ga-
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jeenus, mēs nokļuvām rajonā uz zeemelreetumeem

no Brestas un uzdūramees še uz kādu vācu flangu,
kas bij pavērsta pret mums no Ostroļenkas un Lom-

žas puses ar nolūku atgreezt Brestu. Te pulkam

peenācās izturēt veselu rindu sīvu kauju. Kādā no

šīm kaujam bij atkal gadijums, kur Kolpaka kaujas
darbiba bij likteniga ne tikai preekš mūsu pulka, bet

preekš visas divizijas.
Tas bij 11. augustā. Pēc divi deenas ilgas grūtas

kaujas pee Dolbiznas ceemata, pulks nakti bij atvests

divizijas rezervē, pee kam bataljons, kurā bij Kol-

paks, apmetās sādžā „Zaļā pils", verstis astoņas aiz

pozicijas. Kolpakam bij uzdots vadit apsardzibu uz

austrumeem no šīs sādžas, kur bij mežains apgabals.
Izstādidams sargu posteņus, Kolpaks eeraudzija tu-

vojošos vāceešu ķēdi. Noturēdams to par neleelu

vācu izlūku partiju, kura kādā ceļā nokļuvusi mūsu

aizmugurē, Kolpaks bez kavēšanās ar viņam palikušo

pusrotu pārgāja uzbrukumā un atklāja uz vāceešeem

uguni. Atspeedis sākumā vāceešus kādu gabalu at-

pakaļ, Kolpaks eeraudzija, ka pee vāceešeem pee-

nāk jaunas un jaunas ķēdes, un pārleecinajās, ka tās

nav vis izlūku partijas, bet veselas karaspēka daļas,
tikai nevarēja noteikt viņu leelumu, jo viss tas noti-

kās mežā. Tad Kolpaks, nosūtijis bez kavēšanās

ziņojumu uz pulku, pats ar rotu, eeņemdams retā

ķēdē izdevigu krauju mežā, sāka aizstāvetees. Vā-

ceeši turpināja uzbrukumu apeedami Kolpaka rotu

no spārneem, kāpēc Kolpakam vairākas reizes nācās

mainit savas pozicijas, izdarot neleelu ateešanu, bet

neatlaidigi turotees uz katras veetas. Tā rīkoda-

mees, viņš atturēja vācu uzbrukumu uz trim stun-

dām, kamēr peenāca uz šo veetu viss pulks. Tad

notika kauja, kurai bij milziga nozīme.
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Tajā reizē mums tā i palika mīkla, kā varēja no-

tikt, ka vāceeši parādijās negaidot mūsu divizijas re-

zerves līnijā; acim redzot, karaspēka daļas, kuras

stāvēja pa labi no mums, bij atstājušas poziciju,
mums par to nepaziņodamas, bet mūsu stāvoklis ša

eemesla dēl kļuva loti kritisks. Aiz divizijas rajona
bij divi leeli, karaspēkam nepārejami purvi — Belo-

bloto un Krāsnij Rubec; starp šeem purveem bij josla
ar ceetu grunti, apmēram pusotru versti platumā, un

tas bij veenigais ceļš preekš visas divizijas atkāpša-
nās. Bet ši josla atradās taisni pee ta meža, kurā

Kolpaks aizturēja uzbrūkošos vāceešus. Ja vācee-

šeem būtu izdevees eeņemt šo defilē, tad visai divī-

zijai nebūtu vairs bijis atkāpšanās ceļa. Pateicotees

Kolpaka neatlaidibai, izturibai un veiklai darbibai,

pulks paguva laikā peenākt un uzsāka kauju, kura
vilkās no pīkst, deviņeem rītā līdz pat vakaram. Ta

bij veena no vissīvakām pulka kaujam pa visu kara
laiku; tajā pulks pazaudēja kritušos un eevainotos,

ap 60 procentu no sava sastāva, bet aizturēja leelu

vācu spēku uzbrukumu līdz vakaram un deva tādā

kārtā eespēju visai divīzijai izeet laimigi caur defilē.

Dažās veetās kauja nonāca līdz štiku cīņām; tika

teeši saķerti atsevišķi gūstekņi, kuri, kā vēlāk izrā-

dījās, bij no septiņeem dažadeem vāceešu pulkeem;
no ta redzams, ka vāci šaī veetā uzbruka ar divām

divīzijām.
Otrā deenā pēc šās kaujas Kolpaks apceemoja

mani pulka ārstneecibas punktā, kur es gulēju, jo

biju drusku sadauzīts un kontuzēts. Es atceros, ka

Kolpaks man kaut ko loti dedzigi runāja un peerā-

dija, bet ko īsti, es toreiz nespēju aptvert, jo bij

stipras sāpes. Kādu laiku vēlāk, saticis viņu, es

eejautajos, ko viņš man toreiz punktā teica. Kolpaks
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atmeta tikai ar roku, noteikdams: „nu, tagad tas

veenalga... nav vērts". Es nopratu tikai, ka toreiz

Kolpaks prātoja par vainigajeem, kas peelaiduši no-

kļūt, tik atklāti un nodevigi, mums tādā stāvoklī.

Pa atkāpšanās laiku 1915. gada vasarā man deez-

gan beeži nācās komandēt divizijas arjergardu. Nāca

preekšā gadijumi, kur pee manas arjergarda nodaļas

peeveenojās bataljons, kurā deeneja Kolpaks. Par

tādeem gadijumeem es arveenu biju preecigs, jo tad

jutos apzinigaks, drošāks. Pa arjergarda sadursmju
laiku kā kareivji, tā ari virsneeki ir stipri uztraukti:

apziņa, ka palīdzibas nav no ka gaidit, ka kaujas ga-

dījumā vajadzēs ateet zem eenaidneeka uguns, grū-

tības pee orientēšanās aiz telefona satiksmes trūku-

ma starp atsevišķām grupām v. t. t, — viss tas pa-

dara cilvēkus nervozus, kas izteicas pirmā kārtā pa-

teeso apstākļu nepareizā apgaismojumā un novērtē-

jumā un breesmas pārspīlējošos ziņojumos. Beeži

noteek, ka breesmas pastāv veenigi ziņojuma nosū-

tītajā eedomās. Tāpēc saprotams, cik no leela

svara tādos gadijumos, ja ir starp padoteem virsnee-

keem tāds, uz kura var pilnigi pa(autees. Kad Kol-

paks nāca manis komandētā arjergardā, es arveenu

uzticēju viņam visattālāko eecirkni, ar kuru grūtāk

bij uzturēt sakarus, zinādams, ka viņš, ja ari pavisam
nebūs sakaru, patstāvigi izpildīs uzdevumu arveenu

visleetderigakā kārtā. Un nekad man nenācās pat
norūpetees par viņa eecirkni, kamēr citu tādu eecir-

kņu preekšneekus, kas atradās pat saredzamā tuvu-

mā, ne veenu veen reizi nācās aizrīkot atpakaļ uz

veetam, kad tee, zem eedomu eespaida, pārspīlēja

stāvokļa breesmas un nelaikā veetas atstāja.
Es atceros veenu gadijumu, kad es stipri biju no-

rūpejees par Kolpaka likteni. Pa Bugas upes pozi-
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ciju atstāšanas laiku, nebij izrīkots divizijas arjer-
gards, un Kolpakam tika no pulka uzdots palikt ar

rotu, kurai peeveenotas pulka izlūku komandas, ve-

selas 24 stundas uz šās pozicijas, bet pēc tam atkāp-
tees un peeveenotees pulkam. Uzdevums, gadījumā
ja vāceeši izrāditu pat neleelu aktivitāti, bij neizpil-
dāms, tāpēc ka Bugas upe ir ļoti līkumaina un tanī

veetā viņas krasti apauguši ar mežu. Apsargāt un

pat tikai novērot upi ar tādeem neecigeem spēkeem
uz 10 verstis gara gabala nebij nekādi eespējams.

No mūsu puses pee Bugas peesneedzās milzigs mežs,
pa kuru visādos virzeenos gāja daudzi celi. Tādos

apstākļos Kolpaks veegli varēja tikt atgreezts.
Kad pēc 48 stundām Kolpaks peeveenojās pulkam,

es apprasijos, kāda viņam bijusi sajūta, paleekot uz

Bugas. Kolpaks stāstija, ka viņš, atsitis veenu vā-

ceešu mēģinājumu pārceltees par upi, pats izdarījis

demonstrāciju, itkā viņš ar izlūku komandu grib

pārceltees pār upi uz vāceešu pusi, ar ko tos maldi-

nājis, un tee i nedrīkstējuši pāreet uzbrukumā, acim

redzot domādami, ka mūsu pozicija vēl nav atstāta.

Zeptembra sākumā mēs eeņēmām poziciju uz Ser-

večas upes pee Cirinas meestiņa, verstis 30 uz zee-

meleem no Baranovičeem. Uz šīm pozicijam pulks,

ar retām izmaiņām preekš atpūtas, nostāvēja gan-

drīz gadu, bet pirms, eekams te nostiprinājās, vaja-

dzēja izturēt vēl veenu stipru kauju, kurā Kolpaks
vēl reiz peerādija, ka viņš ir eevērojams kaujas
virsneeks. Tas bij 17. zeptembrī. Pirms šīs kaujas

pulks 6 deenas sabija rezervē, kur dabūja solidus

papildinājumus, caurmērā cilvēku 40 uz rotu, kas bij

vairāk, nekā mums toreiz bij rotās. Mēs tikko sā-

kām kopigi apmācit jaunpeenākušos ar vecajeem,
kad 16. zeptembrī vēlu vakarā dabūjām pavēli par
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uzbrukumu uz visas armijas frontes, kuram vajadzē-

ja eesāktees 17. zeptembrī pulkstens četros no rīta.

Šim uzbrukumam, kā mēs vēlāk dabūjām zināt, bij

mērķis peesaistit vācu spēkus pee kreevu frontes, jo

bij dabūtas ziņas par to, ka vācu karaspēku pārved
no mūsu frontes uz zeemeleem preekš operācijām

Baltijā.

Tajā punktā, np kura vajadzēja dotees teeši uz-

brukumā, mēs paguvām noklāt tikai pulksten trijos
no rīta, tas ir veenu stundu pirms darbibas sākuma.

Gandrīz nebij pat laika, lai kaut cik orientētos par

apkārtni, jo vairāk tāpēc, ka nakts bij stipri tumša:

Firmā līnijā bij nozīmēts bataljons, kuru komandēju

es, tāpat ari bataljons, kurā Kolpaks komandēja rotu.

Es patlaban biju aizņemts ar eepreekšejeem rīko-

jumeem, kad pee manis eeradās Kolpaks, lai izzinā-

tu manu darbibas plānu. Es atbildēju, ka pagaidām
viss mans plāns sastāv eekš ta, lai nenokavētos. Kol-

paks tālāk vairs nevaicāja, bet skreešus devās uz

savu bataljonu, — acim redzot, viņam nevajadzēja

eeskaidrot, cik leela nozīme šādos gadijumos ir aku-

rātībai. Nakts uzbrukumeem tikai tad ari ir sekmes,
kad pilnigi ir izmantots pārsteigšanas elements, bet

preekš tam visām operējošām dalām darbiba jaeesāk
veenā laikā, rēķinot ne tikai pēc stundām, bet pēc

minūtēm. Te man jākonstatē, ka „akurat iba s"

nekad nebij kreevu karaspēka darbibā, neraugotees
uz to, ka meera laikā bij milziga vēriba peegreezta
tam, lai eeaudzinatu karaspēkam šo jēdzeenu. Acim

redzot, kreevu tautas raksturs pavisam neuzņem

akuratibas jēdzeena, un aiz veena paša ša eemesla

plūda veselas asiņu straumes. Tā bija ari šoreiz. No

pulkeem, kas gāja uzbrukumā, to bij vairāk nekā

divdesmit, pee pilnigi veenadeem apstākleem, sek-
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mes bij tikai diveem, un taisni teem, kuri uzsāka

darbibu īstā laikā. Visi pārejee, kas gaidīja rīta

gaismas, vaj ari bij veenkārši nokavejušees, sastapa

eenaidneeku eeroču gatavibā, un ceeta milzīgus zau-

dējumus, neka nepanākuši.
Es jau peemineju, ka_ Kolpaks no manis aizskrēja

uz savu bataljonu un kā es vēlāk pārleecinajos, bij
saņēmis tur iniciatīvi savās rokās, kāpēc ari abi ba-

taljoni sasneedza poziciju veenā laikā. Pret mana

bataljona eecirkni eenaidneeka pozicijai bij leels

eeloks uz mūsu pusi pa augsteenes šķautni, kurš pēc

formas līdzinājās milzīgam degunam, kāpēc ši veeta

vēlāk tika nosaukta par „Ferdinanda degunu". Ma-

na bataljona divas rotas eeņēma vācu eerakumus uz

ša deguna, un, atsūtijušas gūstekņus, jau sagatavo-
jās uz tālāku eešanu, bet tika apturētas ar vācu lož-

metēju uguni, kā mums likās, no otras līnijas. Mūsu

rotas apjukumā vēl prātoja, kā rīkotees tālāk, kad

peepeši izdzirda sev preekšā «ura" sauceenus un

vācu ložmetēju uguns apklusa. Sās parādības no-

zīmi mēs sapratām, kad peegājām pee tās veetas, no

kuras šāva ložmetēji; tur tagad stāvēja sargs no

Kolpaka rotas pee vācu ložmetēja, kurš bij pagreezts

uz otru pusi, un gulēja vairāki nodurti vāceeši. Paša

Kolpaka te vairs nebija; viņš, lai neļautu pretinee-
kam atjēgtees, dzinās pakaļ bēgošeem vāceešeem

un eedzilinajās pat pārak tālu vācu pozicijas aizmu-

gurē, un man vajadzēja sūtit viņam pakal vairākus

sūtņus, lai dabūtu to atpakaļ uz vācu otro liniju, jo,

noklausidamees to, kas noteek no mums pa labi un

pa kreisi, es jau pārleecinajos, ka mūsu kaimiņi vēl

nav nokļuvuši pat līdz pretineeka pirmajai linijai;
tā tad mēs sēdējām maisā un vajadzēja parūpetees,

lai maiss nebūtu pārak dziļš. Visu šo deenu vāceeši
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izdarīja pret mums niknus uzbrukumus, un man bij
izdeviba novērot Kolpaku kaujas darbā līdz pat va-

karam, jo viņš bij man tuvu kaimiņos un pat acu

preekšā.

Mūsu eeņemtā linija steepās pa neleeleem paugu-
reem pa retu preežu mežu, tikai kreisais Kolpaka

spārns izgāja uz lauka. Vāceeši, kuri no rīta vairā-

kas reizes bij devušees uzbrukumā, bet tikuši atsisti

ar mūsu uguni, koncentrēja uz mūsu atrašanās veetu

breesmigu artilērijas uguni, kura mums nenodari ja

sevišķi leela posta, bet morāliskā ziņā darija eespai-
du sevišķi uz mūsu jaunpeenākušeem un uguns ne-

baudijušeem kareivjeem, kuru bija leelakā puse.
Visa zeme bija nosēta ar koku nolauzteem zareem

un ar šeem zareem eeskrāpetu un sasistu cilvēku bij
vairāk, nekā eevainotu no lādiņeem. Breesmigā du-

noņa no nepārtraukteem sprādzeeneem un šķembeļu

svilpšana darija tādu eespaidu uz kareivjeem, ka šo

deenu vairākas reizes dažādās veetās parādījās pa-

nikas zīmes, — bet ne Kolpaka rotā, kurš ne minūtes

nesēdēja uz veetu un, līdzigi burvim, uzturēja pilnigu
kārtibu un kaujas gatavibu. Viņš viss bija nodevees

darbam, viss veena aktivitāte, acim redzot, viņš bij
sevi pilnigi peemirsis un visas ta domas peedereja
darbam. Nolūkodamees uz viņu šaī deenā, es ne reizi

veen atcerējos viņu meera laika stāvoklī ar vijoli ro-

kā: kā viņš toreiz viss nodevās mūzikas skaņām, tā

viņš tagad bija nodevees kaujai. Bet viņš jau citādi

nevarēja, viņš neka nevarēja darit kaut kā, arveenu

un katrai darbibai tas nodevās ar visu sirdi, citādi jau
viņš nebūtu bijis visu mīlētais „krusttēvs Oskars".

Otrā deena, saprotams, Kolpaks atkal bij „bez

balss", un mūsu zimpatiskais ārsts viņu dzeedinaja,
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ceenadams ar reinvinu, kas bij atrasts vācu virsnee-

ka zemnicā.

Par 17. zeptembra kauju Kolpaks tika apbalvots ar

sv. Jura ordeni.

Sabeedribā ir plaši izplatits uzskats, ka karavīri
savus varoņdarbus izdara apbalvojumu dēļ. Kad

man ir gadijees dzirdēt līdzigus spreedumus, man

arveenu ir bijis kauns ne par karavīreem, bet par

cilvekeem, kas tik slikti domā par teem, kas pat nā-

ves preekšā, aizmirzdami sevi un savas intere-

ses, zeedo visu preekš cilvēka visdārgāko — lai iz-

pilditu savu peenākumu... Es varētu ar ļoti dau-

dzeem fakteem un novērojumeem peerādit, ka laba-

keem karavīreem, ne pirms kaujas, ne pēc tās, pat

domu nav par kaut kādeem apbalvojumeem, Daži

sāk par to domāt jau pēc pagājušām kaujam, bet kas

zīmējas uz krusttēvu Oskaru, tad viņš ari pēc kau-

jam par to nedomāja. Man nāk atmiņā, ka mūsu

vecais pulka komandeeris, dažas deenas pēc 17. zep-

tembra kaujas, stāstija, ka tad, kad viņš paziņojis

Kolpakam par to, ka pēdējais stādits preekšā uz

Jura ordeni, — Kolpaks sirsnigi izbrīnijees, jautājis:

„par ko?" Kolpaks neprata izliktees, un es pilnigi
ticu, ka viņš nebij pat i domājis par to, ka ar savu

darbību 17. zeptembrī izpildijis prasibas, kādas pa-

redzētas Jura Padomes statūtos.

Pēc augšā aprakstītās kaujas sākās mums atkal

garš poziciju kara periods, kurš turpinājās līdz 1916.

gada jūlija vidum. Kolpaks šajā laikā dabūja citu

uzdevumu. Vispār armijā un, protams, ari mūsu

pulkā bij milzigs apakšvirsneeku trūkums — par ne-

atleekamu uzdevumu kļuva vajadziba parūpetees

par viņu sagatavošanu par klusuma laiku, un, zi-

nāms, labākais komandeeris, kuram varēja uzticēt
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šo svarigo un atbildigo darbu, bij— krusttēvs Oskars.

Viņam reputācija, kā sevišķi labam kaujas virsnee-

kam, bij stingri un galigi nodibinajusees jau ne tikai

starp virsneekeem, bet ari augstāka preekšneeciba

viņu atzina par veenu no teem galveneem pīlareem,

uz kureem dibinās pulku stingrums un izturiba. Kā

Kolpaks izpildija savus jaunos peenākumus pee

apakšvirsneeku kadra sagatavošanas, es jau esmu

paguvis atzīmēt šo peezīmju eesākumā; peemeti-
našu tikai, ka šis darbs sagādāja pulka kareivju

starpā viņam plašu popularitāti, kura vēlāk, armijas
sabrukšanas laikā, ļoti noderēja.

Ta paša gada rudenī tika kara resorā izdota pa-

vēle, ar kuru latveešu tautibas virsneekeem tika at-

ļauts pārceltees uz formejameem latveešu bataljo-
neem. Dabūjis to zināt, Kolpaks tūdaļ izteica vēlē-

šanos pārceltees, un mēs ar viņu kopigi eesneedzām

atteecigos raportus, bet nekādas atbildes uz šeem

raporteem nedabūjām, neraugotees uz vairakkārte-

jeem peeprasijumeem. Vēlāk es privātā kārtā da-

būju zināt, ka mūsu raporti noglabāti korpusa štābā

un tālāk netikuši sūtiti.

Visu 1916. gada zeemu, pavasari un vasaru Kol-

paks turpināja savu neatlaidigo un leelas enerģijas
prasošo darbu pee apakšvirsneeku sagatavošanas.

Atlaidis pēc sešus mēnešus ilgas apmācišanas pirmo

izlaidumu, viņš dabūja jaunu, ar kura apmācīšanu
nodarbojās 1916. g. vasarā, kad es atstāju pulku. 19.

jūnijā tanī gadā mums atkal bija leela kauja, jo pulks
ņēma dalibu uzbrukumā, kurš toreiz tika izdarits ra-

jonā uz zeemeleem no Baranovičeem. Kolpakam ar

viņa mācibas komandu šinī kaujā bij pasivs uzde-

vums — apsargāt izejas stāvokli mūsu preekšejos

eerakumos, uzturēt kārtibu pulka aizmugurē, orga-
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nizet kaujas materiāla peegādašanu pulkam, pee-

ņemt saņemtos gūstekņus un aizvadit eevainotos.

Starp šeem pēdejeem šajā deenā caur krusttēva

Oskara rokam izgāju ari es. Atceros, ar kādu rū-

pibu viņš palīdzēja noguldit mani uz nestuvēm, un

te mēs atvadijamees jau uz ilgu laiku, jo pārseenamā

punktā es dabūju zināt, ka esmu jau pārcelts uz la-

tveešu strēlneeku pulkeem, un tā tad man nevaja-

dzēja atgreeztees atpakaļ uz pulku.

Man aizbraucot no Pultuskas pulka, Kolpaks bija

jau kapitana pakāpē, viņam bij jau visi apbalvojumi,

kādus peešķir par kaujam, to starpā abas statūtu

goda zīmes — Jura eeročTun Jura ordenis, bet tādu

personu, kurām tās abas bij, pa visu pulku bij tikai

trīs cilvēki.

Pagāja divi gadi. 1918. gada vasarā, būdams Ja-

roslavas pilsētā, es dabūju zināt, ka Kolpaks jau mē-

nešus divus atpakaļ atgreezees no frontes uz Kostro-

mu. Virsneeciskās pretleelineeku organizācijas da-

rišanās man nācās nokļūt Kostromā, un es, protams,

vispirms uzmeklēju Kolpaku. Šinī laikā Kolpaks

īrēja istabu kāda garidzneeka dzīvoklī, kur ari ēda

pusdeenas un vakariņas. Viņš Kostromā beidza pat-

laban Pultuskas pulka likvidācijas darbus, pec kam,

rīkojās braukt uz dzimteni „zemi art". Izskatijās

viņš noguris un dzīvē vīlees; īsos vārdos viņš man

izstāstija to, ko pārdzīvojis šajos pēdējos divos ga-

dos pēc mūsu šķiršanās uz Servečas krasteem.

Toreiz, 19. jūnijā, eesāktā kauja turpinajusees vel

dažas deenas, un Kolpaks tajā ņēmis jau aktivu da-

libu, komandēdams bataljonu. Pulks ceetis breesmi-

gus zaudējumus: no pulka septiņdesmit virsneekeem
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pēc 25. jūnija palikuši vairs tikai peecpadsmit, kuru
skaitā bijis ari Kolpaks, kas ticis cauri ar veeglu kon-

tūziju. Sinī ziņā Kolpakam „nebij laimes". Te jā-

saka, ka ikveens virsneeks, tāpat ari kareivis, turēja

par leelako laimi dabūt eevainojumu, pat nopeetnu,

ja tikai pēc ta nebij japaleek par kropli — jo tas

deva eespēju uz kādu laiku evakuetees uz aizmuguri

un kaut drusku atpūstees no eerakumu dzīves no-

speedošās atmosfēras, kura padara cilvēkus gandrīz

par mežoņeem. Bet Kolpakam nekad nesmaidija

laime atpūtas veidā. Kolpaks pulkā laikam bij vee-

nigais virsneeks, kurš nedabūja neveena nopeetna
eevainojuma un ne reizi netika evakuēts, neraugo-

tees uz to, ka viņam visvairāk tas bij sagaidāms, ja
šinī ziņā varētu rēķinatees ar kaut kādu „varbūtibu

teoriju". Būdams vairākas reizes nāves peklē,

viņš arveenu palika neaizskārts un tas, leekas, pada-

rija viņu, kā ari daudzus citus kauju virsneekus, —

par fatālistu, kurš nerēķinās ne ar kādām breesmam

un paļaujas veenigi uz savu likteni.

Pēc 1916. gada jūnija kaujam pulks bij uz ātru

roku papildināts un aizsūtīts uz deenvideem, vispirms

uz Podoliju, tad uz Rumāniju. Tur Kolpaks peedali-
jees vēl dažās kaujās, komandēdams bataljonu, bet

1917. g. vasarā eecelts par pulka komandeeri. Līdz

pat 1918. gada pavasarim viņš pulkā uzturējis stingru

kārtību un kaujas spējas, kamēr, pa hetmaņa Skoro-

padska varas laiku Kreevijas deenvidos, pulks ticis

eelenkts no vāceešeem un atbruņots. Pēc tam Kol-

paks, demobilizējis pulku un nodevis pulka mantibu

kādai sādžas padomei uzglabāšanā, pats ar dažeem

virsneekeem, ar pulka karogu, virsneeku deenesta

saraksteem un vēl dažeem svarigakeem dokumen-
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teem, nokļuvis Kostromā, kur visu to nodevis glabā-
šana muzejam.

No Kolpaka stāsta es nopratu, ka viņš iztērējis
daudz speķa un enerģijas, cīnidamees ar leelinee-

keem, bet pa šīs cīnās laiku galigi pazaudējis ticibu

uz kreevu inteliģences spējam nopeetni cīnitees ar

šo ļauno slimibu.

Juzdams līdzi viņa planeem par braukšanu uz

dzimteni un strādāšanu uz sava zemes stūriša, es ne-

mēģināju viņu peevilkt mūsu organizācijai, bet šķi-
rotees ar viņu un uzticējis tam mūsu nodomus, es pa

daļai cerēju, ka drīzi redzesimees labākos apstākļos,
ja sekmigi izdosees sacelšanās Peevolgas apgabalā.

Deemžēl, ši šķiršanās bij pēdējā. 1919. gada de-

cembrī uz Vladivostoku dzimtenes laikraksti atnesa

sāpigo vēsti par Kolpaka liktenigo galu.

Man toreiz nebij nekādu ziņu par Kolpaka darbibu

dzimtenes atbrīvošanas leelajā darbā, tomēr es jau

zināju līdz pat sīkumeem, kādai vajadzēja būt viņa

darbibai. Ta varēja būt tikai tāda, kāda bij Kolpaka
visa dzīve — godiga, pašaizleedziga, varoniga...
Visus spēkus, visu sirdi un pašu dzīvibu par dzim-

teni!
—

tāds jau bij krusttēvs Oskars.

Paleec sveiks, mīļo Oskar! Radidams mūsu jaunās

karaspēka daļas, tu tajās eedēstiji tos varonigo kara

tradiciju augstos principus, kurus pilnā mērā biji

eemeesojis sevī un kuri arveenu bij un būs ta leelā

morāliskā spēka saturs un būtība, kurš dara armijas

par neuzvaramām, kad tās aizstāv dzimto zemi. Te-

vis sētā tīrā sēkla jau uzdīgusi. Ta jau atradusi

augligu zemi mūsu varonīgās jaunatnes sirdīs, jau-

natnes, kura veenodamās un izlolodama no Tevis

mantoto garu, paliks par leelu spēku, neraugotees ne



40 K. Goppers

uz kādeem sabrukumu nesošeem lozungeem. Šis

spēks sargās mūsu dārgo tēviju no visādu laupitaju
mēģinajumeem aprīt to, un būs tas ceetais, nesatri-

cināmais pamats, uz kura tiks izbūvēta brīvā demo-

krātiskā Latvija.

1920. gada 9. oktobri. K. Goppers.
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PULKVEŽA KOLPAKA NĀVE.

1919. g. 6. martā kaujā pee Skrundas (Skudras
māju tuvumā) krita varoņa nāvē pirmais Latvijas
armijas virspavēlneeks, pulkvedis Oskars Kolpaks.
Par viņa nāvi tautā vēl tagad eet apkārt dažādas

baumas. Tagad ir iespējams pacelt pār šās deenas

notikumeem klāto vēstures aizkaru un pastāstit, kā-

dos apstākļos norima pukstēt preekšzīmigā karavīra
un Latvijas sarga drošā sirds. Šee apstākļi pēc ofi-

cialeem dokumenteem ir tādi:

3. martā 1919. g. toreizejee Latvijas bruņotee spē-

ki (cik maz viņu bija!) Kurzemē (apmēram veenā

laikā ar Zeemeļlatvijas karotajeem) pārgāja uzbru-

kumā pret leelineekeem gar visu Ventas krastu, un

pirmā deenā eeņēma Jauno muižu un Garo māju; 5.

martā bij nikna apšaudišanās ar leelineekeem pee

Spales, Tujanu, Garo un Dzirneeku mājam, kā ari

nepārtrauktas kaujas Grāveru muižas virzeenā. 6.

martā mūsu nodaļas attīstija strauju uzbrukumu vis,ā
linijā, eeņēma Grāveru muižu, Kripas, Skrundu, Cel-

mineekus, Lejzemneekus, Kalnites, Stārkus, Skrun-

das skolu, Vāržu muižu, Stalviņu, Dutaiņu un Nušķu
mājas. Sarkanee paniski bēga, nomēzdami mēteļus
un pat apavus un atstādami mūsējo rokās šautenes,

ložmetējus un citus kara peederumus. Kaujas bei-

gās mūsu nodaļas, virzotees pa Saldus ceļu no Nušķu
un Skudras mājam, sadūrās ar blakus operējošo,
vācu dzelzsdivizijas Borka bataljonu, — noturēja

veens otru par eenaidneeku un sāka savstarpēji ap-

šauditees. Kaut gan ši cīņa nebij ilga, tomēr ta bija

sevišķi sīva un nenovēršamais bij jau nācis
...

Pulk-
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vedis Kolpaks visu laiku noteikteem soleem gāja pa

ceļu un deva savas kaujas pavēles; sākumā apkārtne
slēpa viņu no eenaidneeka lodēm, bet Kolpaks, gri-

bēdams personigi pārleecinatees par kaujas apstā-

kleem, izvirzijās pārak tālu uz preekšu un, novērojis

kaujas zituaciju, deva pavēli rotām „uz preekšu",
bet, nāvigi ķerts no divām lodēm reizē, saļima...
Šajā pašā kaujā krita varoņa nāvē Kolpaka bataljona
studentu rotas komandeers, kapit. Grundmans.

jātneeku virsleitnants Kre cv s un artilērijas leit-

nants, valsts vāceetis Š r i n d c r s.

Cik eespējams spreest, te ir vainigs klūmigs pār-

pratums, dibināts uz sakaru trūkumu, garu fronti,
mazo karotāju skaitu un citeem nelaimigeem kaujas
apstākleem.

Kolpaka vietā latveešu bruņoto spēku preekšgalā
Kurzemē stājās Jānis Balodis, vēlākais armijas virs-

pavēlneeks. Baloža pirmā pavēle latveešu atse-

višķam bataljonam, izdota 1919. g. 7. martā Nr. 26,
skan tā:

„§ 1. Izslēgt no bataljona sastāva saraksteem,
no algas un uztura pulkvedi Kolpaku, kaujā kritušu

pee Skudras mājam 6. martā š. g. Pamats: Btl.

ārsta rap. Nr. 48 š. g.

„§ 2. Paziņoju viseem kareivjeem, ka esmu pa-

gaidām uzņēmees, sākot no 6. marta š. g., mūsu ne-

laiķa pulkveža Kolpaka veetas izpildišanu — batal-

jona komandēšanu."

Un dažas deenas velak, Baloža 15. marta pavēle

Nr. 34 § 3, skan tā:

„Uzņemdamees šinī grūtā un atbildigā brīdī, kad

pār visu Latviju plosās negaiss, Latveešu Atsevišķā

bataljona komandēšanu un, atzīstot nelaiķa pulkveža

Kolpaka, no mums viseem eeceenitā un eemīlotā
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kara beedra leelos nopelnus pee bataljona organizē-

šanas un izveidošanas par nopeetnu kaujas veenibu,
kāds tagad ir par godu visai Latvijai Latveešu Atse-

višķais bataljons, ceru, ka visi kareivji pabalstīs mani

šinī nopeetnā darbā, uz kuru mūs visus veenadi sauc

dārgās tēvijas intereses".

Vācu zemessargu virsštaba oficiālais 7. marta va-

kara ziņojums par klūmigo kauju skan tā:

„Paplašinot savus panākumus pee Jaunās muižas,

zemessargu latveešu formācijas 6. martā pārgāja pār
Ventu pee Skrundas un atspeeda pretimstāvošo
eenaidneeku. Veena dzelzsdivizijas apejošā kolona

sekmigi atveegloja šo virzišanos un atspeeda stiprā-

ku, ar 2 smageem ložmetejeem un 2 leelgabaleem

apbruņotu eenaidneeku zeemelu un zeemelrītu vir-

zeenā, pee kam eegūts 1 smagais ložmetējs un raga-

vas. Kaujas karstumā abas nodaļas
uzdūrāsveena uz otru, aiz pārpratuma
noturēja veena otru par eenaidneeku

un īsu laiku savstarpēji apšaudijās.
Šeit krita vairāki vācu un latveešu

virsneeki un kareivji, to starpā latvee-

šu karaspēka vadonis pulkvedis Kol-

paks...*)

Kolpaka nāves gadijumā toreizējais apsardzības
ministrs nelaiķis Zālits ar pavēli Nr. 16, § 4 uzlika

karaspēkam uz 2 nedēļām sēras. Kolpaks ka cilvēks

un karavadonis ir plaši populārs netikveen savu ka-

rabeedru, bet visas tautas starpā. Pat bij. okupāci-

jas karaspēka 6. rezerves korpusa komandeers fon

der Goltcs ļoti atzinigi atsaucas par Kolpaku. Šim-

brīžam mēs varam eeskatitees divās Goltca pavēlēs,

kuras skan tā:

*) Mans tulkojums. A. I.
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„Nr. 73, 6.3 1919. Pulkvedim Kolpakam caur lan-

desvēra stabu.

Es izsaku savus labākos laimes vēlējumus par
Jūsu karaspēka krāšņeem panākumeem deenvid-

austrumos no Skrundas 6. martā. Eepreekšējās dee-

nās karapulki, kā ari viņu vadiba, manas gaidas pil-
nā mērā peepildija, tā kā man ir sevišķs preekš zināt

Kolpaka preekšzīmigo nodalu manā pavēlneecibā.
Grafs fon der Goltcs, ģenerālmajors un 6. rezerves

korpusa vadonis".1)

„Deenas pavēle Nr. 41. 8. 3. 1919.

Preekšzīmigā un enerģiskā nodaļas vadoņa pulk-
veža Kolpaka varoņnāves gadijumā izsaku savu pa-

teeso līdzjūtibu. Es pazinu un ceeniju Kolpaku kā

preekšzīmigu vīru un veselu personību (einen ganzen

Mann) un dziļi nožēloju, ka viņš tika izrauts no mū-

su vidus tanī acumirklī, kad viņš veda uzbrukumā

paša sastādito karaspēku. Viņa karaspēka izturēša-

nās šajā kaujā var būt kā gandarījums un

vadoņa pēdējais preekš. Grafs fon der

Goltcs, 6. rezerves korp. vadonis.*)

Vēstures rats dažbrīd taisa pavisam neizprotamus

apgreezeenus, kuru preekšā neziņā apstājas cilvēka

prāts un loģika. Un īpaši, tas noteek karavīru dzīvē,

kauju deenu apstākļos. Vaj nav p. peem. redzama

savada un neizprotama likteņa roka visā Kolpaka

karavīra gaitā? — Viņš, kas neskaitāmās

kaujās leelā karā neveenu reizi netika no-

peetni eevainots, krita varoņa nāvē nopār-

pratumā raiditas lodes! Un taisni tanī dee-

nā, kad pat Goltcs oficiāli apbrīnoja — viņu un viņa

karavīru drošsirdību...
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Tāds pats vēstures kūlenis ir ari tas, ka mūsu sa-

beedrotee toreiz bija tee paši Bermonta dēkas

preekšpulki, kuri pusgadu vēlāk atdūrās pret Rigas

tilteem, un vēl veenu mēnesi vēlāk klīda atpakaļ uz

savu tēvzemi, vajāti no latveešu karavīreem, Kolpa-
ka testamenta izpilditajeem un viņa varonigā gara

uzglabatajeem!
Pulkveža Kolpaka peemiņa lai paleek tautai svēta!

A. Iksens.
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Visu redz, visu zin, visi atzīmē!
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1 «ILUSTRĒTU ŽURNĀLU" i^d
„-

L™"'/edl|ē mik* I
= slinleks Alberts Prande =

= un viņā strādā līdzi labakee latveešu mfikslineeki, rakst- Ej
= neeki, fotogrāfi, žurnālisti, zinatneeki un sabeedriski darbi- Ej
= neeki. Labi izvēlētais Hdzstrādneeku sastāvs dod eespēju =
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ī- I
= Katrs numurs ir 16—24 leela =

= formāta lapas puses beezs, un tanī ir eeveetoti bez litera- =

EE riskas da|asne mazāk par 50 dažādas ilustrācijas— uzņēmumi =

== no Latvijas un citureenes, karikatūras, gleznu reprodukcijas. =

1 «ILUSTRĒTS ŽURNĀLS" trūkt neveenā gi- 1
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=

kata vaj cita kāda sabcedriska darbineeka uzgaidāmā istabā, =j
= neveenā bibliotēkā, neveenā veikalā, kur nāk un eet publika. =j
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. |
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S » » »
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numurs 35 rbļ. Ej

REDAKCIJA

=jj Rigā, Suvorova eelā M 4, otrā stāvā (tālrunis 21-92). Ej

EKSPEDĪCIJA

= Rigā, Suvorova eelā 4, .Lētas" grāmatu veikalā (tāļr. 6-83). Ej

§j Pasūtījumus peeņem visos grām. veik. un pasta eestādes. Sj
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